
 

 

N/Ref. 196/11                    Angra do Heroísmo, Outubro de 2011 

 

Assunto: FORMAÇÃO PROFISSIONAL – “CERTIFICADO DE APTIDÃO DE MOTORISTA” 

 

Caro Associado, 

 

 

Aproveite esta oportunidade para obter o seu CAM ou a sua renovação! 

 

Leva-se ao seu conhecimento, que O Decreto-Lei nº 126/2009, de 27 de Maio, veio 

regulamentar a qualificação inicial e a formação contínua dos motoristas de determinados 

veículos rodoviários afectos ao transporte de mercadorias. Esta qualificação, tanto a obtida 

com a formação inicial, como a decorrente da respectiva actualização através da formação 

contínua, em cada cinco anos, é comprovada através do certificado de aptidão para 

motoristas (CAM), indispensável para a obtenção da carta de qualificação de motoristas.  

Este documento em conjunto com a carta de condução habilita o motorista a conduzir de 

acordo com as exigências fixadas pelo decreto-lei acima referido. 

O Departamento de Formação e Qualidade da sua Câmara do Comércio, entidade formadora 

certificada na Região em parceria com a entidade formadora certificada pelo Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), informa que submeteu para a aprovação do 

programa PRO-EMPREGO, a realização de cursos de acesso ao CAM (Certificado de Aptidão 

de Motorista) – obrigatório pelo DL 126/2009 de 27 de Maio. 

O projecto contém acções de formação contínua de 35 horas, nos concelhos de Angra do 

Heroísmo (Fevereiro de 2012), Velas de São Jorge e Stª Cruz da Graciosa (Março de 2012), 

Praia da Vitória (Abril de 2012).   

Os destinatários (M/F) são motoristas de veículos pesados da categoria C (mercadorias), com 

carta de condução obtida até 09/09/2009. 

Conforme o previsto na legislação, a formação contínua é obrigatória de 5 em 5 anos e tem a 

duração de 35 horas leccionadas por períodos diários de 7 horas, totalizando 5 dias. Os 

conteúdos abordados nesta formação são transversais à profissão a qual, deste modo, passa a 

ser uma profissão certificada. 

As inscrições para os cursos já se encontram abertas e poderão ser efectuadas através no 

nosso site www.ccah.eu/formacao ou enviadas para o fax 295 204 817. 

Para mais esclarecimentos, por favor contactar o departamento de Formação e Qualidade da 

CCAH, através do e-mail formação@ccah.eu , ou através do telefone 295 204 810. 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direcção. 


